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  آگهي پذيرش بهورز
اجرايـي پـذيرش و    دستورالعمل مفاد طبق خانه هاي بهداشت در خود نياز مورد انساني نيروي تأمين براي بوشهر درماني و بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

مـدير كـل دفتـر     14/4/93د مـورخ  /1952/209ارهنامه شم به استناد مصوب دبيرخانه مركزي هبات امناء وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  استخدام بهورز 

 و احبهـــــ مص ، تخصصـي  ، عمـومي  امتحـان  طريق از را الشرايط واجد افراد از نفر   57د تعدا  دارد نظر درمنابع انساني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  

  : نمايد كارگيريب ذيل شرح به  كار معين قرارداد صورت به بهورزي شغلي رشته پذيرش براي گزينش

 

  بهداشت اشتغال درخانهجهت  يجدول نيازهاي بهورز

  تعداد بهورز مورد نياز/خانه بهداشت  شهرستان  عنوان رشته شغلي  رديف
  تعداد

  مرد  زن

  2  1  )نفر مرد1( انگالي -)نفر مرد 1 - نفر زن1( كره بند  بوشهر بهورز  1

  تنگستان بهورز  2
 گلكي - )نفر مرد1( رستمي  - )نفر مرد1( خياري - ) زن  نفر 1( كالت - )نفر مرد1( بنيان

  )نفر زن  1( جائينك -)نفر زن  1(خورشهاب  –) نفر زن  1(
4  3  

  3  2  )نفر زن1 - نفر مرد1(صيدي - )نفر مرد1( بابامباركي - )زننفر 1 -نفر مرد1(بهارستان   جم بهورز  3

  دشتستان بهورز  4

 بنارآزادگان –) نفر زن  1(برمك  - )نفر مرد 1 -نفر زن1(زيارت   -)نفر مرد1( قلعه سفيد

نفر  1( پشت پر -  )نفر مرد1( ايلشهر  - )نفر مرد1( دهرود عليا   -  )نفر مرد 1 - نفر زن1(

  - )نفر مرد1( چاه خاني  - )مردنفر 1-  زن نفر1(طلحه  -) نفر زن  1(فارياب   -) زن 

محمد   - )نفر مرد1(تنگ  چم  - )نفر مرد1(جتوط   -)نفر مرد 1 - نفر زن1( ذكريايي

 خير مرده - ) نفر مرد1( بويري - )نفر زن1(   دشتي اسماعيل خاني  - )نفر مرد1(جمالي 

  -)نفر مرد1( هلپه اي - )نفر مرد1( عيسوند - )نفر مرد1(عطيبه   - )نفر مرد 2 -نفر زن 1(

 - )مرد نفر1( نظرآقا  -)نفر مرد1(چهار برج   - )نفر مرد1(شول   - )نفر مرد1(دهداران 

نفر 1( بنداروز –) نفر زن  1( كلل                 - )نفر مرد1( بشيرآباد –) نفر زن  1( دهقائد

  )نفر زن  1(سرقنات  - )نفر مرد1( روني - )مرد

12  24  

  دشتي بهورز  5
 1(بحيري  -)نفر مرد1(گلستان  - )نفر مرد1(باغان  - )نفر مرد1(تلخو  –) نفر زن  1(عربي 

  )نفر زن  1(الور شرقي  –) نفر زن  1( وراوي )نفر زن  1( يدراز –) نفر زن 
5  3  

  1  2  )نفر مرد1( شهنيا  –) نفر زن  1( لمبدان پاييني  –) نفر زن  1( مغدان  دير بهورز  6

  1  1  )نفر مرد1(الفجرو –) نفر زن  1(بوالفتح   ديلم بهورز  7

  كنگان بهورز  8
چاه    – )نفر مرد1(بستانو  – )نفر مرد1(اخند   - )نفر مرد1(پرك   –) نفر زن  1(الورده 

  )نفر مرد1( بساتين – )نفر مرد1(مبارك 
1  5  

  گناوه بهورز  9
  –) نفر زن  1(مال قائد  –) نفر زن  1( گمارون  –) نفر زن  1(بهمنيار شرقي 

  )نفر زن  1(محمد صالحي  –) نفر زن  1(  مال خليفه
5  0  

  

آموزش بهورزي يا فوق ديپلم در رشته بهداشت عمومي گرايش بهداشت  ساله2دارا بودن ديپلم كامل متوسطه و طي دوره   :داوطلب زن    - 1 : شرايط احراز 

  طي دوره تطبيقي مهارت هاي بهورزي خانواده يا مامايي

يا  مي گرايش مبارزه با بيماريها يا بهداشت محيطدارا بودن ديپلم كامل متوسطه و طي دوره آموزش بهورزي يا فوق ديپلم در رشته بهداشت عمو: داوطلب مرد  - 2 

  حرفه اي طي دوره تطبيقي مهارت هاي بهورزي

  

  :  عبارتست ازپذيرش بهورز  عمومي شرايط -1

  كشور اسالمي قانون در شناخته شده اديان از يكي يا اسالم مبين دين به اعتقاد-1/1
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  ايران اسالمي جمهوري نظام تابعيتداشتن  – 2/1

   ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون به تزامال -3/1

  ) برادران ويژه(  خدمت از دائم معافيت يا عمومي وظيفه خدمت پايان كارت داشتن -4/1

   . پذيرفته خواهد شد كه بر اساس اعالم كميسيون پزشكي موسسه با وظايف بهورزي منافات نداشته باشد صورتي در پزشكي معافيت -تبصره  

   روانگردان و مخدر مواد و دخانيات به اداعتي عدم -5/1

   مؤثر جزائي محكوميت سابقه عدم -6/1

ها در  هاي مرتبط با آن از جمله دهگردشي و انجام سياري ر بهورزي و قابليت انجام فعاليتكا انجام براي توانايي و، اجتماعي  رواني و جسماني سالمت داشتن -7/1

  . )تاييد كميسيون پزشكي موسسه اب، ك معتمد شهرستان يا حسب مورد به تائيد پزش( . روستاهاي تحت پوشش 

  و ساير واحدهاي موسسه بهورزي آموزش مراكز از اخراج سابقه نداشتن -8/1

  .  باشند دولتي هاي دستگاه ساير خدمت بازخريد اي و پيماني و ثابت ، رسمي مستخدم نبايد داوطلبان -9/1

   قانوني مراجع آراي موجبه ب دولتي هاي تگاهدس در استخدام منع نداشتن -10/1

  

  :  عبارتست از پذيرش بهورز اختصاصي شرايط -2

  مدرك تحصيلي

  ، براي بهورز زن)بهداشت خانواده  ، مامايي ( دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يكي از رشته هاي بهداشت عمومي -1/2

  براي پذيرش بهورز مرد ) بهداشت حرفه اي و، بهداشت محيط  مبارزه با بيماريها( داشت عمومي شته هاي بهدارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يكي از ر2/2

  دارا بودن ديپلم كامل متوسطه 3/2

بـا رشـته   تبط و دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته هاي غير مـر تحصيلي باالتر از مقطع فوق ديپلم بهورزي داراي مدرك كار آموز شركت داوطلبان  4/2

  . مجاز نمي باشد  2/2و 1/2هاي مندرج در بندهاي 

 پذيرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعي و گواهيانع است و در صورت احراز قبولي شركت دانشجويان  حائز شرايط در آزمون هاي پذيرش و استخدام بهورز بالم5/2

  . هاي بهورزي مي باشد قبل از شروع كالس درك دانشگاهي ن دريافت هر گونه مدانشگاه محل تحصيل مبني بر عدم امكااز 

  مي باشد  2/2و 1/2در رشته هاي مندرج در بندهاي اولويت پذيرش با داوطلبان واجد شرايط داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم مرتبط  6/2

  شرايط بومي بودن

بومي به هيچ عنوان مجاز نمي باشد داوطلبان بايستي يكي از شرايط زيـر را داشـته    پذيرش بهورز غير. به صورت بومي صورت گيرد مي بايد  پذيرش بهورز صرفا7/2

  .  باشند تا به عنوان بومي تلقي گردند

با روستا يا شهرستان مورد تقاضاي پذيرش بهورز يكي باشد و همچنين سكونت داوطلب حداقل در يـك سـال   ) طبق مندرجات شناسنامه ( محل تولد داوطلب ) الف

  .تاريخ اولين روز شروع ثبت نام در روستاي مورد نظر محرز گردد اخير تا

را در روستا و يا شهرستان مورد تقاضاي پذيرش بهورز طـي كـرده باشـد و    ) ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه ( حداقل دو مقطع كامل تحصيلي از مقاطع تحصيلي ) ب

  .روز شروع ثبت نام در روستاي مورد نظر محرز گردد همچنين سكونت داوطلب حداقل در يك سال اخير تا تاريخ اولين
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و تاييد مركز بهداشـت شهرسـتان   و بهورز خانه بهداشت مورد تقاضا احراز شرايط سكونت داوطلبان مندرج در بندهاي  الف و ب از طريق شوراي اسالمي روستا  8/2

  . صورت مي پذيرد

 روسـتا  محـل  از خارج در سربازي ضرورت خدمت دوره انجام يا و طرح گذراندن ، تحصيل ادامه بدليل نام تثب از قبل تا بهورزي پذيرش داوطلبان چنانچه  :تبصره 

 فـوق  هاي وضعيت از قبل را وي اقامت و فرد بودن بومي سكونت آنها را گواهي نمايد و مركز بهداشت شهرستان  اسالمي شوراي آنكه به مشروط ند ا داشته سكونت

  . لذا براي گروه هاي مذكور اقامت در يكسال اخير ضرورت ندارد .  ي يا قمر منطقه مورد تقاضا  را تاييد نمايد بالمانع است اصل روستاي در االشاره

داشت نه بهنفر مي بايست از افراد واجد شرايط ساكن روستاهاي همجوار همان خا 3در صورت عدم وجود تعداد كافي از افراد واجد شرايط به تعداد حداقل   :تبصره 

  : بت نام به عمل آورد به ترتيب ذيل ث

 روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان  -1

 در صورت عدم وجود متقاضيان واجد شرايط در روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت مي توان از روستاهاي همجوار تحت پوشش مركز بهداشتي درماني -2

گزينش بهـورز از منـاطق شـهري در هـر     . س از تاييد مركز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرايط نمود كيلومتر، پ 15مربوطه تا شعاع 

  . شرايطي ممنوع مي باشد

  شرايط سني

  م مي باشد سال تما 28و حداكثر  18م ل سن براي دارندگان مدرك فوق ديپلو حداق 26و حداكثر  16براي دارندگان مدرك ديپلم  سن حداقل -9/2

   . تاريخ اولين روز شروع ثبت نام مبناي محاسبه سن قرار مي گيرد 

   . شد خواهد اضافه مقرر سن حداكثر به معتبر هاي تاييديه ارائه شرط به ذيل موارد -10/2

سال تجـاوز   30اراي مدرك فوق ديپلم نبايد از سال و سن داوطلب د 28در هر صورت سن داوطلب داراي مدرك تحصيلي ديپلم با در نظر گرفتن موارد زير نبايد از 

  نمايد

مشـمولين  ( فـوق  خـدمت  انجـام  ميـزان  به اند داده انجام پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون استناد به را موظف انساني نيروي خدمت طرح كه داوطلباني)  الف 

  ) .رح خدمت مربوطه باشندخدمت پزشكان و پيراپزشكان مي بايست داراي معافيت يا گواهي پايان انجام ط

  بر اساس كارت پايان خدمت  آقايان ضرورت دوره خدمت مدت)  ب

  سقف سني ايثارگران برابر قوانين مربوطه تعيين مي گردد -تبصره 

 5 ميـزان  تا برادر و خواهر ، مادر ، پدر همسر،:  شامل باشند نمي كار انجام به قادر كه كلي افتاده كار از جانبازان و مفقوداالثرها ، آزادگان ، شهدا معظم خانواده افراد

   سال

  .و باالتر و آزادگاني كه حداقل يك سال سابقه اسارت دارند از شرط حداكثر سن معاف مي باشند % 25آزادگان ، فرزندان شاهد ، جانبازان 

  

  :  نام ثبت  نياز مورد مدارك -3

  )  گردد ميلتك خوانا خط و دقت با(  شغل درخواست برگ تكميل:  الف

بعنوان حق . )حساب سيبا(بانك ملي شعبه گلشن دانشگاه نزد بانك 2178081065002به حساب شماره  ريال  150000   رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ:  ب

شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي  مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان% 50ايثارگران . شركت در امتحان عمومي و تخصصي داوطلبان قابل پرداخت مي باشد 

  )نامه بنياد شهيد اسكن شود فيش بانكي، فرزندان شهيد بجايگزيني(. باشند 
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  .كيلوبايت اسكن و بارگذاري شود 100با حجم حداكثر   Pngو يا  Jpgيا  Jpegبا فرمت هاي  رخ تمام و جديد 3× 4 عكس:  ج

   تحصيلي مدرك آخرين تصوير:  د

   شناسنامه صفحات متما تصوير:  ه

  )  برادران ويژه(  دائم معافيت يا عمومي وظيفه نظام خدمت پايان كارت تصوير:  و

   آن از معافيت يا پيراپزشكان و پزشكان خدمت مشمولين طرح پايان تصوير)  ذ

كيلوبايـت اسـكن و بارگـذاري     100با حجم حداكثر   Png و يا Jpgيا  Jpegبا فرمت هاي  پس از تكميل و تاييد فرم احراز سكونت( بودن بومي بر دال مدارك)  ح

  )و اصل آن به همراه ساير مدارك مورد نياز از طريق پست ارسال شودشود

   ايثارگري بر دال مدارك)  ط

   ضرورت حسب آگهي مفاد طبق مدارك ساير)  ي

  پرينت ثبت نام همراه با مدارك ارسال گردد*

    :  نام ثبت لتمه و مدارك ارسال ، نحوه ثبت نام -4

 بخشداري ، نياز مورد هاي محل در شهرستان بهداشت مركزو  سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر طريق از را پذيرش بهورز آگهي است موظف دانشگاه 1/4

  . منتشر نمايد خانه هاي بهداشت و درماني بهداشتي مراكز در اطالعيه نصب و عمومي اماكن ساير و اسالمي شوراي ، دهداري ،

 :ي به شرح ذيل انجام مي گيرد ثبت نام به صورت الكترونيكي از طريق سايت اينترنتي دانشگاه و ارسال مدارك از طريق پست سفارش  2/4

نسبت به ثبت  9/93/  16ملزم هستند تا تاريخ واجد شرايط  متقاضيان .  مي باشد  16/9/93تا  لغايت تاريخ    9/93/ 9مهلت ثبت نام از تاريخ   4/ 3

 . اقدام نمايند  www.employ.bpums.ac.ir و    www.bpums . ac . ir اينترنتي   هاي نام به صورت الكترونيكي به آدرس

  .داوطلبان گرامي ، پس از تاييد ثبت نام و چاپ فرم تقاضانامه كه حاوي كد رهگيري مي باشد تازمان اعالم نتايج نزد خود نگهداري نماييد)تذكر

و يـا  مركـز آمـوزش بهـورزي     از طريق پست سفارشي به آدرس   16/9/93تا تاريخ لغايت  را   3 متقاضيان واجد شرايط الزم است مدارك مندرج در بند 4/4

  .تحويل بدهد )اطالعيه مندرج در شرايط آگهي( محل سكونت خود شهرستان رش شبكه تواحد گس

 وجـوه  و ارسـالي  مـدارك  و شـد  نخواهـد  داده اثـر  ترتيـب  شـود  ارسال ديگر طريق هر از يا و تحويل پست به نام ثبت مهلت از بعد كه مداركي يا و ناقص مدارك به

  .  شود نمي مسترد وجه هيچ به پرداختي

  :  كارت توزيع محل و زمان -5

مـورخ   شـنبه  چهـار شـنبه و پـنج    داوطلبان واجد شرايط جهت اخذ كارت ورود به جلسه امتحان  توانمنديهاي عمومي و اختصاصي مـي تواننـد در روزهـاي     -1/5

 مراجعه و نسبت بـه اخـذ كـارت ورود بـه      www.employ.bpums.ac.irو    www.bpums.ac.irبه سايت دانشگاه به آدرس     18/10/93  و   17/10/93

  . جلسه خود اقدام نمايند 

   . ورود به جلسه درج خواهد شد  كارت در  امتحان برگزاري محل و زمان -2/5

  

  : مواد آزمون بهورزي -6

  اسالمي معارف -3 انگليسي زبان -2 فارسي ادبيات و زبان -1:  شامل ديپلم فوق تحصيلي مدرك دارندگان براي عمومي توانمنديهايآزمون  -1/6
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با اعمال يك نمره منفي به ازاي هر ( اي چهارگزينه صورت بهسوال خواهد بودكه   60سوال و مجموعا  15هر درس  قانوني مباني و اجتماعي و سياسي اتاطالع -4 

  .  شد خواهد طراحي) سه پاسخ غلط 

آزمون كتبي اختصاصـي از واحـدهاي درسـي اختصاصـي     سواالت .  باشد مي مصاحبه و كتبيآزمون   شامل ديپلم فوق مدرك دارندگان براي تخصصي آزمون  -2/6

سوال مي باشد كه  60، جمعا ) سوال15(آموزش بهداشت   -3) سوال15(آمار حياتي و اپيدميولوژي  -2) سوال 30( نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني   -1شامل 

  .راحي خواهد شد ط) با اعمال يك نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط ( به صورت چهار گزينه اي 

 و سياسـي  اطالعـات   -4ديـن و زنـدگي    -3زبـان انگليسـي    -2 فارسـي  ادبيات -1:   شامل ديپلم تحصيلي مدرك دارندگان براي عمومي توانمنديهايآزمون  -3/6

) مره منفـي بـه ازاي هـر سـه پاسـخ غلـط       با اعمال يك ن( سوال خواهد بود كه به صورت چهار گزينه اي  60سوال و مجموعا  15هر درس  قانون مباني و اجتماعي

  . طراحي مي شود 

   .پاسخ نداده و امتياز آن به ساير دروس عمومي به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد  دين و زندگيسوال  15مذهبي به  هاي اقليت:  تبصره

  .ن را به خود اختصاص مي دهداز كل نمره آزمو% 40مي باشد كه  مصاحبه شامل صرفا پلميد دارندگاني تخصص آزمون -4/6

 امتحـان  نمـره  حدنصـاب  كـه  افـرادي  ميـان  از نياز مورد ظرفيت برابر)  3(  ميزان به حداكثر ديپلم فوق تحصيلي مدرك دارندگان استخدام داوطلبان انتخاب -5/6

 انجـام  از پس.  شوند مي معرفي مصاحبه براي و انتخاب تخصصي كتبي امتحان فضلي نمره باالترين براساس اند كرده كسب  را)  درصد 60(  را عمومي توانمنديهاي

 اسـتخدام  داوطلبـان  انتخـاب  -6/6 شوند مي معرفي گزينش هسته به مصاحبه و تخصصي كتبي فضلي نمرات مجموع براساس ، نياز مورد ظرفيت برابر 5/1 مصاحبه

 را)  درصد 60(  را عمومي توانمنديهاي امتحان نمره حدنصاب كه افرادي ميان از نياز وردم ظرفيت برابر)  3(  سه ميزان به حداكثر ديپلم تحصيلي مدرك دارندگان

 مـي  معرفـي  گـزينش  هسـته  به مصاحبه نمره براساس ، نياز مورد ظرفيت برابر 5/1 مصاحبه انجام از پس.  شوند مي معرفي مصاحبه براي و انتخاب اند كرده كسب

  .  شوند

  .ماخوذه در آزمون به صورت فضلي مي باشد ب نمره كلانتخاب داوطلبان به ترتي 7/6

ايـن آگهـي   )شرايط عمومي و اختصاصي (  2و1استفاده از سهميه استخدامي ايثارگران مشروط به برخورداري داوطلبان از شرايط موضوع مفاد مواد 

  .مي باشد

 بهورزي آموزشي دوره سال 2 بمدت ديپلم تحصيلي مدرك دارندگان و هورزيب مهارتهاي تطبيقي آموزش ماه شش مدت به كارداني مقطع در شدگان پذيرفته -8/6

  . نمود خواهند طي را

پذيرفته شدگان نهايي پس از اتمام دوره تحصيلي بهورزي در صورت بالتصدي بودن رديف بهورزي مورد تقاضا بـا انعقـاد قـرارداد در خانـه      – 9/6

  .بالتصدي شدن رديف پستي مربوطه امكان اشتغال آنان در خانه بهداشت نمي باشد تا زمان. بهداشت مربوطه مشغول به كار مي شوند 

  

  :  تذكرات -7

 خـانواده  نيـز  و دارنـد  تحميلي جنگ هاي جبهه در داوطلبانه حضور سابقه متناوب ماه 12 يا متوالي ماه 9 كه يرزمندگان و آزادگان ، جانبازان شامل ايثارگران -1/7

 مقررات و قوانين رعايت بابهورزي  پذيرش ، آگهي در مندرج شرايط بودن دارا صورت در)  كار به قادر غير(  كلي افتاده كار از جانبازان و ينمفقود ، شهدا معظم هاي

  .  بود خواهند برخوردار قانوني اولويت ازپس از شركت در آزمون مربوطه  مربوط



 ٨ از 	

 

 درصـد  25 ، يابد مي اختصاص گران ايثار استخدام براي مقررات و قوانين برابر آن درصد) 30(  سيثر حداك ، دانشگاه به يافته تخصيص استخدام مجوز كل از -2/7

 ايثـارگران  سـاير  به باقيمانده درصد پنج و يابد مي اختصاص استان گران ايثار امور و شهيد بنياد معرفي با باالتر و درصد 25 جانبازان فرزندان و شاهد فرزندان به آن

  .  دارد اختصاص

 بـومي  انتخـاب  شـرايط  برابر و اند نموده نام ثبت مقرر زمان در كه شرايط واجد ايثارگران بين از فضلي نمره ترتيب به درصد 5 سهميه حد در ايثارگران انتخاب 3/7

  .  شد خواهد انجام بهورزان

 صـورت  شـرايط  واجـد  داوطلبـان  سـاير  با رقابت طريق از باالتر و درصد 25 جانبازان فرزندان و شاهد فرزندان و ايثارگران سهميه درصد 30 بر مازاد استخدام -4/7

  .  گرفت خواهد

  .  باشند مي برخوردار قانوني اولويت از ، آزاده آزادي از پس يكسال تا صرفاً آزادگان معظم خانواده -5/7

 از تواننـد  نمـي  افـراد  ايـن  اينصـورت  غيـر  در شود قيد»  كار به قادر غير ، كلي افتاده كار از جانباز خانواده عضو«  جمله بايست مي جانبازان خانواده گواهي در 6/7

  .  شوند مند بهره تذكرات 1 بند مزاياي

 كورمـذ  بنيـاد  از گـواهي  ارائـه  و اخذ به نياز آن تصوير ارائه با ايثارگران امور و شهيد بنياد از شناسايي كارت داشتن صورت در شهدا محترم خانواده و جانبازان -7/7

  .  ندارند

 و محـيط  بهداشـت  يـا  بيماريهـا  با مبارزه آقايان – مامايي يا خانواده بهداشت:  ها خانم(  ديپلم فوق تحصيلي مدرك دارندگان بين از ابتدا داوطلبان انتخاب:  تبصره

 مـي  صورت انتخاب ديپلم تحصيلي مدارك داراي تقاضيانم بين از ، ظرفيت تكميل عدم يا و ديپلم فوق متقاضي وجود عدم صورت در و پذيرد مي انجام)  اي حرفه

  .  پذيرد

 معـادل  مـدارك  همچنـين  و اشـاره  مـورد  مشـاغل  احراز شرايط در شده اعالم تحصيلي مقاطع از تر پايين و باالتر تحصيلي مدارك دارندگان ارسالي مدارك به -8/7

  .  شد نخواهد داده اثر ترتيب

در صـورت  داشـتن    ، باشـند  مي دانشگاه تابعه واحدهاي در قانوني خدمت انجام حين در كه پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون مشمولين -9/7

 طـرح  بـه  اشـتغال  گـواهي  ارسال.  نمايند ورودي بهورزي شركت  امتحان در توانند ميشرايط عمومي و اختصاصي مندرج در آگهي پذيرش بهورز 

  .  است الزامي افراد اينگونه

 و امتحـان  ، نـام  ثبـت  مراحـل  از مرحلـه  هر در و بود خواهد داوطلب عهده بر آگهي متن در شده اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت -10/7

 يرفتـه پذ صـورت  در حتـي .  شـد  خواهد محروم بعدي مراحل انجام از داوطلب ، است آگهي در مندرج شرايط فاقد يا داده خالف اطالعات داوطلب شود محرز جذب

  .  گردد مي بالاثر و لغو مزبور حكم ، استخدامي حكم صدور يا و بهورزي آموزشگاه در شدن

  . است الزامي دانشگاه سوي از)  نتيجه اعالم از پس ماه 2 حداكثر(  امتحان در شدن پذيرفته درصورت استخدام متقاضيان تحصيلي مدارك تائيديه اخذ -11/7

  .  نمايند مراجعه دانشگاه به پذيرش مراحل طي و مدارك تكميل جهت داشت خواهند فرصت روز  15 حداكثر نهايي نتايج الغاب از پس شدگان پذيرفته -12/7

 خواهـد  بعمـل  دعوت دوره شروع جهت رهيذخ شدگان پذيرفته از آموزش شروع از پس آنان انصراف يا مقرر مهلت در شدگان پذيرفته مراجعه عدم صورت در -13/7

  .  آمد

 15پس از اتمام دوره آموزش بهورزي در خانه بهداشت مورد تعهد حـداقل بـه مـدت    سپردن تعهد رسمي به موسسه قبل از شروع به تحصيل مبني بر اينكه  -14/7

  .  سال و به صورت شيفت هاي مورد نظر موسسه همراه با بيتوته در روستا انجام وظيفه نمايد ، الزاميست

  . باشد مي ممنوع امتحان در آگهي در شده تعيين مقاطع از غير به تحصيلي مدرك با داوطلبان شركت -15/7



 ٨ از ٧

 

 عمـل  بـه  را دقت نهايت نظر مورد برگه تكميل در است الزم ، باشد مي شغل درخواست برگ تكميل استخدام متقاضيان از نام ثبت مالك كه اين به توجه با -16/7

   . بود نخواهد پذيرش قابل شغل تدرخواس برگ ارسال از پس اصالحاتي هيچگونه و آورده

  . باشند مربوطه خدمت طرح انجام گواهي يا معافيت داراي بايد مي پيراپزشكان و پزشكان خدمت مشمولين – 17/7

 در اين قسمت چيزي ننويسيد

  

 

 محل الصاق عكس  برگ درخواست شغل بهورزي از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

:خانوادگي نام -1 نام  - 2    

:نام پدر-3 □زن -2    □مرد  -1:جنس -4   

ماه          سال       روز        :تاريخ تولد -5  
: بخش: ........................ شهرستان : ....................... استان :   محل تولد -6

: ....................................تا روس.........................................................   

:شماره شناسنامه -7 :كد ملي -8  :محل صدور شناسنامه- 9   

:مذهب :                             دين -10 □مجرد -2        □متاهل -1:وضعيت تاهل -11   

□داراي معافيت قانوني دائم -2..........) سال ............مدت خدمت ضرورت ماه (  □داراي كارت پايان خدمت -1: وضعيت نظام وظيفه  -12  

:وضعيت ايثارگري -13  

درصد.........جانباز                  درصد جانبازي □ -1  

........... سال ......... ماه ......... روز :مدت حضور در جبهه )       ماه متناوب 12ماه متوالي يا  9به مدت (رزمنده□ - 2  

سال ..... ماه......روز:      مدت اسارت                   آزاده □ -3  

..........نسبت     □اسراء     □جانبازان از كار افتاده كلي غير قادر به انجام كار        □مفقودين     □خانواده معظم شهدا  -4  

درصد         درصد جانبازي پدر      □درصدو باالتر 25فرزند جانباز  - 6      □فرزند شهيد  -5  

      □افراد بومي -3      □معلولين عادي -2     □سهميه آزاد -1ساير موارد  -14

)سال .. .ماه ...روز ....مدت خدمت (    □مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان -4  

          □كارداني             □ ديپلم:آخرين مدرك تحصيلي  -15

:رشته تحصيلي  16 :معدل :                       لي گرايش تحصي   

:دانشگاه محل تحصيل -17 :استان محل تحصيل   

13:...../..../..تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي  - 18 .....................محل اخذ ديپلم -19   

)..............................باشد فقط روستايي انتخاب شود كه فرد متقاضي بومي آن روستا(محل جغرافيايي شغل بهورزي مورد تقاضا  -20  

  ...........................محل خدمت  .محل جغرافيايي انجام طرح براي مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه در حين انجام تعهدات قانوني هستند -21

...............................خيابان.........................روستا ..........  ............شهرستان ........................استان : محل سكونت :نشاني كامل -22  

.................................كد پستي ..........................پالك ..........................كوچه   

................................شماره تلفن همراه ..............................كد روستا ...........................................شماره تلفن ثابت   

:شماره تلفن براي تماس ضروري -23  



 ٨ از ٨

 

ا با دانشـــــــــگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر متن آگهي ر قرارداد كار معينمتقاضي شركت در آزمون ................................اينجانب 

در صورت اثبات . دقت و به طور كامل مطالعه و سپس تقاضاي فوق را تكميل نموده ام و مسئوليت صحت كليه منـــــدرجات آن را به عهده مي گيـــــرم 

  .ب مي نمايم هر گونه حقي را براي استخدام در آن دستگاه از خود سل) قبل و بعد از اشتغال(خالف اظهارات اينــــــجانب در هر مقطع زماني 

امضاء و اثر انگشت متقاضي :                                                                                  تاريخ تنظيم فرم -24  

 


